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Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og 
forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune 

 
Vedlegg 
1 Saksfremlegg og Forvaltningsutvalgets vedtak i møte 29.06.2017 om utsending av 

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om 
minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune på høring. 

2 Utfyllende saksutredning Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 
3 Storviltjakta Averøy kommune 2016 

 
Innspill og uttalelser før saken ble påbegynt: 

4 Hjortevilt forvaltning - Landbruksrådet i Averøy 
5 Innspill om ny målsetning for hjortevilt – Nordsida Storvald 
6 Hørings uttalelse – Framsida Storvald 
7 Innspill til ny målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune – Jon B Nedal 
8 Innspill til ny hjorteviltmålsetting i Averøy kommune 2017 – Ole Magne Stene 
9 Målsetting for forvaltning av hjortevilt – Lajla Riise 
10 Innspill om ny målsetning for hjortevilt – Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal 
11 Uttalelse - vurdering av helseproblemer for folk og dyr i forbindelse med hjortevilt i 

Averøy kommune – Kommunelegen/smittevernlegen i Averøy 
12 Vurdering av helseproblemer for folk og dyr i forbindelse med hjortevilt i Averøy 

kommune – Mattilsynet   
13 Innspill fra Robert Hestvik 
 
Høringsuttalelser: 

14 Uttalelse - målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 – Erik 
Lyder Folland 

15 Tilleggsinformasjon - innspill bestandsmål for hjortevilt Paula Engvik, Knut Engvik og 
Svein Erik Sørdal 



16 Avisutklipp iht til tilleggsinformasjon iht vedlegg 15. 
17 Uttalelse - målsetning for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 - Roy 

Arne Veiset, Aage Skramstad, Per Kristian Nedal, Olav Gustad, Lars Inge Gustad, Ivar 
Eivind Grønlie, Jonny Stokke, Harald Folland, Ole Magne Stene, Torgeir Folland, Arnfinn 
Gustad, Asbjørg Ingeborgvik.  

18 Brev fra Landbruk Nordvest - Beiteskader fra hjort iht vedlegg 17. 
19 Høringsuttalelse - Framsida Storvald 
 

Formål 
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er 
åpnet for jakt på arten(e).  
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- 
og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.»  
(§3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt)  
 
Målsettingen er overordnet og styrende for viltforvaltningen i kommunen, slik som ved fastsettelse 
av forskrift om minsteareal, tildeling av fellingstillatelser og godkjenning av bestandsplaner og 
avskytingsavtaler. 
 
 
Lovverk 
§3, §5 og §6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
Naturmangfoldloven 
 
 
Saksbehandling 
Saken behandles etter saksbehandlingsreglene for forskrift i forvaltningsloven § 2 og §§ 37-40. 
 
- Administrasjonen arrangerte et orienteringsmøte 4.april 2017 hvor det ble invitert til å komme 
med innspill innen 25.april. 
- Administrasjonen utarbeidet et saksfremlegg med vurderinger og forslag til målsetting om 
forvaltning av hjortevilt i Averøy samt forslag om forskrift om minsteareal som ble lagt frem for 
Forvaltningsutvalget i møte den 29.06.  
- Forvaltningsutvalget fattet vedtak i møte den 29.06. om utsending av forslaget til offentlig 
høring. 
- Høringsfristen gikk ut 1.september og administrasjonen har i dette saksfremlegget tatt 
høringsuttalelsene inn i saksfremlegget, vurdert de innkomne høringsuttalelsene, vurderert evt 
endringer i innstillingen og legger herved saken på nytt frem for Forvaltningsutvalget til møte 
den 28.09. 
- Forvaltningsutvalget behandler saken for 2. gang i møte den 28.09. og gir sin innstilling 
overfor Formannskapet. 
- Formannskapet behandler saken og vedtar sin innstilling overfor Kommunestyret. 
- Kommunestyret behandler saken og fatter endelig vedtak. 
 

Saksopplysninger 
Averøy kommunestyre vedtok i møte den 18.05.2009 Forskrift om minsteareal for hjort, rådyr og elg 
samt målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Saken skal nå rulleres. 
 
Etter at fristen for innspill var utgått utarbeidet administrasjonen et saksfremlegg overfor 
Forvaltningsutvalget. I saksfremlegget ble fordeler/inntekter og ulemper/kostnader med hjort-, 



rådyr- og elgbestandene i Averøy vurdert. Ut i fra vurderingene og innspillene, der innspillet fra 
Averøy Landbruksråd ble spesielt vektlagt, fremmet rådmannen følgende innstilling som 
Forvaltningsutvalget i møte den 29.06.2017 enstemmig vedtok å sende på høring: 
 
«1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende målsetting for 
forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele kommunen sett under ett. Målsettingen for 
alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.  
 
Hjort:  
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år.  
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk.  
 
Rådyr:  
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år.  
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.  
 
Elg:  
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.  
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.  
 
2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre xx.xx. 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst 
av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  
 
§ 1.Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  
 
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  
 
Hjort:  
- Areal nord for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og videre derfra langs KV 
4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 1800 dekar.  
- Areal sør for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og videre derfra langs KV 
4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 900 dekar.  
 
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.  
 
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18.05.2009 nr 1924 om adgang til jakt etter 
elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.» 
 
 
Tallmateriale, bakgrunn og vurderinger i saken 
 
Tallmateriale, bakgrunn og vurderinger som ligger til grunn for forslaget til vedtak er vedlagt i 
vedleggene: 
 
1 Saksfremlegg og Forvaltningsutvalgets vedtak i møte 29.06.2017 om utsending av 

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om 
minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune på høring. 

2 Utfyllende saksutredning Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 
3 Storviltjakta Averøy kommune 2016 
 
 
 
 
 
 



 
Innkomne høringsuttalelser 
 
Erik Lyder Folland: 
Forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. 
Jeg har drevet hjortejakt fra 1964 og frem til idag på Øvre Folland jaktvald. 
Det ser ut til at hjorteviltet er redusert med en fornuftig avskyting de siste åra, 
som har vært målsettingen. 
 
 
Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal: 
 

 
 
Uttalelsen fra Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal inneholder også en avisartikkel 
som ligger som vedlegg i saken. 
 



 
 
Roy Arne Veiset, Aage Skramstad, Per Kristian Nedal, Olav Gustad, Lars Inge Gustad, Ivar 
Eivind Grønlie, Jonny Stokke, Harald Folland, Ole Magne Stene,Torgeir Folland, Arnfinn 
Gustad, Asbjørg Ingeborgvik: 
 
Målsetning for forvaltning av hjortevilt i Averøy Kommune 2018-2023 
 
Høsten 2016 ble det satt opp byggegjerde på marka til Ivar Eivind Grønlie. Gjerdet ble satt opp midt på 
marka. 
Formålet med dette var å finne ut hvor mye avlingsreduksjon vi får pga hjortebeiting. 
Det ble gjødslet likt med naturgjødsel og kunstgjødsel inne i gjerdet og utenfor. 
Dagen før det skulle høstes førsteslått var Sverre Heggset fra Landbruk Nordvest og målte hvor stor 
forskjell det var. Se vedlegg. 
På gården til Ivar Eivind utgjør det 411,78 kr pr dag eller 17,15 kr hver time året gjennom.Eller 250 kr pr 
daa. 
Samlet for oss som er med på denne uttalelsen utgjør det 1045750,- dette året. I tillegg kommer det 
mange andre gårdbrukere, så den totale summen blir mye større. 
Dette er avlingsmengden. I tillegg kommer tap av kvalitet pga hjorteskit, hjortetråkk og spesielt at den 
spiser opp timoteien. 
Inntektene fra jakta er ikke i nærheten av å dekke opp dette for oss, og det kan vi ikke finne oss i. 
 
Forslaget med 900 daa for å skyte en hjort er en grei målsetning, men for å oppnå dette må det gis 
større mulighet til å felle hjorten der den faktisk gjør skade. 
Dette bør stå i målsettningen og ikke skyves over på valdene. Da blir arealet brukt som en begrensning 
for hvor mye som kan tildeles. 
Dermed greier vi aldri å oppnå målsetningen. 
Vi håper det blir gjort noe med dette, for det er et stort handicap for driften vår. 
 
Disse er med på denne uttalelsen. 
Roy Arne Veiset 
Aage Skramstad 
Per Kristian Nedal 
Olav Gustad 
Lars inge Gustad 
Ivar Eivind Grønlie 
Jonny Stokke 
Harald Folland 
Ole Magne Stene 
Torgeir Folland 
Arnfinn Gustad 
Asbjørg Ingeborgvik 
 
Høringsuttalelsen inneholder også et brev fra Landbruk Nordvest som er vedlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Framsida Storvald v/ Ivar Bernt Hoel: 

 

Samtlige høringsuttalelser ligger som vedlegg i saken. 
 
 
 
 
 
 
 



Kommentarer til høringsuttalelsene 
Erik Lyder Folland: 
Uttalelsen omhandler at hjortebestanden i hans jaktfelt er redusert siden siste målsetting ble 
vedtatt i 2009. Det er ingen kommentarer til målsettingen og minstearealet som ble sendt på 
høring. 
 
Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal: 
Averøy kommune mottok et innspill fra Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal i april 
som ble tatt inn i saksfremlegget som ble sendt på høring. Som en følge av innspillet ble det 
innhentet uttalelser fra kommunelege/smittevernlege og Mattilsynet. Også disse uttalelsene ble 
tatt med i saksfremlegget som ble sendt på høring. Ut i fra høringsuttalelsen vurderes det slik at 
det ikke ses nødvendig med en ytterligere forespørsel om en ny uttalelse fra kommunelegen og 
Mattilsynet. Forvaltningsutvalgets forslag om å halvere rådyrbestanden støttes. 
 
Roy Arne Veiset, Aage Skramstad, Per Kristian Nedal, Olav Gustad, Lars Inge Gustad, Ivar 
Eivind Grønlie, Jonny Stokke, Harald Folland, Ole Magne Stene, Torgeir Folland, Arnfinn 
Gustad, Asbjørg Ingeborgvik: 
 
I høringsuttalelsen henvises det til et forsøk Landbruk Nordvest har utført på dyrkamarka til Ivar 
Eivind Grønlie i Bådalen i 2016/2017. 
Her fremlegges tallmaterialet for dette enkeltforsøket på en eiendom og videreføres for å regne 
ut tapet for samtlige av gårdbrukerne som har underskrevet brevet.  
 
Det er velkjent at hjorten er en grasspiser som fører til reduserte grasavlinger. Det er også 
velkjent at beitepresset er ujevnt fordelt. På bakgrunn av dette har saksbehandler vektlagt sterkt 
Landbruksrådet i Averøy sitt innspill til hvor stor hjortebestand landbruksnæringen i Averøy kan 
akseptere. Årsaken til dette er at landbruket bærer både inntektene og det aller meste av 
kostnadene med hjorten. Landbruksrådet består av alle landbruksorganisasjonene i Averøy. 
 
I uttalelsen nevnes at forslaget med 900 daa for å skyte en hjort er en grei målsetning. Forslaget 
fra Forvaltningsutvalget om målsetting for bestandsstørrelsen for hjort er en bestandsstørrelse 
som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år. Dette er i 
tråd med Landbruksrådet i Averøy sin anbefaling. Ut i fra tellende areal for hjort på Averøya 
tilsvarer det i gjennomsnitt for hele kommunen mellom ca 800 og 1000 dekar tellende areal pr 
skutte hjort når målsettingen er oppnådd. Det forstås derfor slik at Forvaltningsutvalgets forslag 
om størrelsen av hjortebestanden støttes. 
 
I uttalelsen blir det påpekt at det må gis større mulighet til å felle hjorten der den faktisk gjør 
skade og at dette bør stå i målsetningen og ikke skyves over på valdene. Saken som er sendt på 
høring gjelder målsettingen for hvilken størrelse en ønsker på hjorteviltbestandene i Averøy. 
Målsettingen som vedtas av Kommunestyret er grunnlaget for den retning 
storvaldene/bestandsplanområdet i sin bestandsplan med avskytingsplan skal føre 
hjorteviltbestandene mot. I bestandsplanen og avskytningsplanen står 
storvaldene/bestandsplanområdet relativt fritt til å legge avskytningen til de områdene de anser 
at hjortebestanden er for stor. Målsettingen omhandler hvor store hjorteviltbestandene i 
kommunen som helhet skal være, ikke spesifikt hvor hjorten skal skytes. Det er grunneierne 
gjennom bestandsplanområdet sin oppgave å lage en plan for fordelingen av hjortene som skal 
skytes. 
 
Framsida Storvald 
Framsida Storvald støtter Forvaltningsutvalgets forslag til målsetting men godtar ikke forslaget 
til minsteareal, de mener at de 4 storvaldene skal ha likt minsteareal. Det foreslås at endringene 



av minsteareal gjelder vald som står utenfor storvaldene. De påpeker at jaktfelt som ligger i det 
området hvor det foreslås et større minsteareal som regel har skutt alle tildelte dyr. 
 
Når kommunen fastsetter minsteareal iht §6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt kan det 
fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune. Det kan fastsettes 
forskjellige minsteareal i ulike deler av en kommune ut i fra vesentlig forskjell på beitegrunnlag, 
bestandstetthet eller skadepress.  
 
Hjortebestanden er ulikt fordelt på Averøya. Hovedtyngden av hjort er i Bådalsområdet, på 
Hoel, Folland og på innersida fra Stene til Kvernes. Der det er minst tetthet av hjort er i grove 
trekk på nordsiden av FV64 fra Kårvåg til Bruhagen og videre fra Bruhagen og utover mot 
Øksenvågen og Sveggen.  
 
Grensen mellom områder med forskjellig minsteareal vil sjelden være slik at det blir et 100% 
klart skille mellom områder med stor og liten hjortebestand. I Averøy har vi ikke store 
høydedrag/vannskiller å sette en fornuftig grense etter. Fv64 vurderes derfor å være en 
hensiktsmessig grense å skille områdene med forskjellig minsteareal på, selv om denne grensen 
aldri vil fange opp forskjellen i tettheten av hjort 100%. 
 
Det vurderes som en dårlig løsning å fastsette grensen for forskjellig minsteareal mellom 
storvaldene og de mindre valdene.  Valdgrenser kan endres ved at grunneiere melder seg inn 
eller ut at vald, og da blir det uheldig at grensene mellom minsteareal er satt i en historisk 
valdgrense. Nordsida Storvald vil også i forslaget få areal på begge sider av den foreslåtte 
grensen for ulike minsteareal. Det er ikke kommet uttalelse fra Nordsida Storvald om dette.  
 
Minstearealet har kun virkning i forhold mellom kommunen og valdet. Valdet står helt fritt i 
hvordan de fordeler sine fellingstillatelser innad i valdet, uavhengig av minstearealet. 
 
Minstearealet blir brukt i følgene saker: 
- Ved godkjenning av et vald skal valdets tellende areal være minst like stort som minstearealet 
for vedkommende art. 
- Ved godkjenning av kvotefri jakt på rådyr skal tellende areal være minst 20 ganger 
minstearealet for rådyr. 
- Ved godkjenning av bestandsplan for hjort og elg skal tellende areal være minst 20 ganger 
minstearealet for hver av de respektive artene. 
 
Slik målsettingen er foreslått blir det neppe noen problemer med å oppnå disse kravene for 
Framsida Storvald da valdet er på hele 33500 dekar tellende areal. 
 
Det som ulikt minsteareal i et vald kan ha betydning for er dersom en gruppe grunneiere i 
området med høyest minsteareal ønsker å bryte ut av storvaldet og etablere et eget vald. Da er 
kravet til tellende areal høyere enn om minstearealet var lavt, og antall fellingstillatelser vil bli 
færre i et slikt vald som bryter ut av storvaldet. Det blir derfor mindre attraktivt å bryte ut av 
storvaldet.  

Vurdering 
De innkomne høringsuttalelsene vurderes å ikke gi grunnlag for endring av Forvaltingsutvalgets 
forslag til Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og forskrift om 
minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune som ble vedtatt å sendes ut på høring i 
møte den 29.06.2017.  
 
Forvaltningsutvalgets forslag foreslås derfor å opprettholdes. 



 
 

Rådmannens innstilling 
Forvaltningsutvalget i Averøy kommune vedtar følgende innstilling overfor Formannskapet i 
Averøy kommune til Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og 
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune:  
 
1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende 
målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele kommunen 
sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.  
 
Hjort:  
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 
skutte hjort pr år.  
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller 
pr bukk.  
 
Rådyr:  
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 
påkjørsler pr år.  
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.  
 
Elg:  
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.  
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.  
 
 
2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre xx.xx. 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  
 
§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  
 
§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  
 
Hjort:  
- Areal nord for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og videre 
derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 1800 dekar.  
- Areal sør for FV64 fra kommunegrensen mot Eide via Kårvåg til Bruhagen sentrum og videre 
derfra langs KV 4205/4206 Bruhagen-Kristvik: 900 dekar.  
 
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.  
 
§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18.05.2009 nr 1924 om adgang 
til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal. 
 
 
 

Behandling i Forvaltningsutvalget - 28.09.2017  
Robert Smenes (SP) fremmet følgende forslag til endring av pk1 1 siste setning i vedtaket: 
 



Målsetningen for alle 3artene søkes oppnådd så snart som mulig og senest innen 2023. 
Endringen av pkt.1 siste setning ble av forvaltningsutvalget avslått mot 2 stemmer.   

 

Forvaltningsutvalgets vedtak – enstemmig: 
Averøy kommune vedtar følgende målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-
2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune:  
 
1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende 
målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele kommunen 
sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.  
 
Hjort:  
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 
skutte hjort pr år.  
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller 
pr bukk.  
 
Rådyr:  
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 
påkjørsler pr år.  
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.  
 
Elg:  
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.  
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.  
 
 
2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre xx.xx. 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  
 
§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  
 
§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  
 
Hjort:  
Hjort: 900 dekar i hele kommunen. 
 
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.  
 
§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18.05.2009 nr 1924 om adgang 
til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal 
 
 
 

Behandling i Averøy formannskap - 18.10.2017  
 
 



Formannskapets forslag til vedtak: 
Averøy kommune vedtar følgende målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-
2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune:  
 
1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende 
målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele kommunen 
sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.  
 
Hjort:  
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 
skutte hjort pr år.  
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller 
pr bukk.  
 
Rådyr:  
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 
påkjørsler pr år.  
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.  
 
Elg:  
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.  
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.  
 
 
2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre xx.xx. 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  
 
§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  
 
§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  
 
Hjort:  
Hjort: 900 dekar i hele kommunen. 
 
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.  
 
§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18.05.2009 nr 1924 om adgang 
til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal 
 
 

Behandling i Averøy kommunestyre - 30.10.2017  
 
 

Kommunestyrets vedtak – enstemmig: 
Averøy kommune vedtar følgende målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-
2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune:  
 
1. Med hjemmel i §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende 
målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele kommunen 
sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år 2023.  



 
Hjort:  
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 
skutte hjort pr år.  
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller 
pr bukk.  
 
Rådyr:  
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 
påkjørsler pr år.  
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.  
 
Elg:  
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.  
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.  
 
 
2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 30.10.2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  
 
§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.  
 
§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  
 
Hjort:  
Hjort: 900 dekar i hele kommunen. 
 
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.  
 
§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18.05.2009 nr 1924 om adgang 
til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal 
 
 
 
 


